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Nagy Bence Pali bácsi Bálint Sándornak is adatközlője volt 
(Moldován Domokos lelvétele) 

Bence Pali bácsi 

Mikor én mögszülettem, abba a mínutába nagy lőttem, mert kérőm az én nevem Nagy Pál. 
Nyócszázkilencvennpk a pálfordulóján anyám első szüleménye vótam. Aszonta az anyám, 
hogy öt és fél kilóval születtem, hát tényleg nagy vótam. Vótam, vótam, aztán mivé lőttem 
ugyé? Az én nagyanyám lakodalmakon kásaföző asszony vót, Apámat Benedöknek hítták, 
a tápaiak csak Bencének szóiingatták. Kása Bencének, innen maratt rám a Bence Pali név. 
Tűlem mög a gyerökeim örökölték, de az onokájaimra is mongyák, hogy Bence gyerökök. Nem 
vót nekünk födünk, csak égy kevéske, hogy az apám nagybérlöknél vót kérőm tanyásbérös. 
Amikó már át tuttam lépni a lábomat, maga mellé vöt a Bergenhön hónapos gyeröknek. 
Lóhajtó vótam a Jelemen Miskával. Amikor az apámék nyomtattak, ustor vót a kezünkbe, azt 
akkor pattogtattuk, de a lovakra nem szabadott rácsapni. Mindig ott halattunk a lovak mellett, 
azt' ha potyogtatták a gombócokat, kikapkottuk, szalattunk vele a poszmatra. 

Mennyi volt a bérük? 
Sémönnyi sé. Ami nekünk járt vóna, azt hozzácsapták az apáméhon. Az öreg Berger Móric 

a Tápairétba vót nagybérlő, a váróstul bérölt égy nagy darabot. Remondás ló neveléssel 
foglalkozott. Akkoriba kérőm több gazdag zsidó bérlő vót ott, hogy fele Tápé náluk dógozott, 
ki napszámba, ki részesként, mög bérösként. Ahogy nyőttem, mindég nehezebb munkákat 
csináltam, hogy égyszörcsak kocsis lőttem. Vót égy lovam, a Partizány. Olyan hamis vót mint 
égy kutya. Avval möntem éggyesbe. Vásárhelyrül hoztam téglát, de a dérékba csak százat 
rakhattam. Ha mögénten búzát hordtam, akkor öt kévével ballaghattam. Égyször rávágtam az 
ustorral a lóra. Möglátta a tekintetös úr, mögfenyigetött, hogy né üssed, met a százkoronásnak 
a sarkát verőd. Tudom, vásárba möntünk vele, hogy elaggyuk. Én égy könnyű homoki fu tó 
kocsival möntem, a tekintetös úr mög fiákerrel együtt utánam. Mire odaért, vót égy kérő, aki 
mingyán próbát csinált. Mögkötötte mind a négy kereket, még rá is állt a hátsó balra, mégis 
mönt a Partizány. Mit kérsz érte, te gyerök. Mondom hétezör koronát. Az sok. De ki a té 
gazdád? Ahun a, mutat tam az éppen odaérő gazdámra, a Berger tekintetös úrra. Ja úgy, akkor 
mögéri! Égy másikat mög a katonasághoz köllött bevezetni. Az is hamis vót. Mikor beértem 
vele Szögedébe a kerületi parancsnokságra, égy tisztféle csak az ablakon kiabált ki, hogy 
kössem oda a strajfáhon, az istálló elébe. Mondom aztán nekik, hogy né mönnyenek közel 
hozzá a fara felől, me' rúg. Aszonygya neköm erre égy kis köpcös huszár: möglátszik, hogy 
gatyaszari a paraszt. Megájj , gondoltam, majd möglássuk melyönk a gatyaszari. Nem is köllött 
sokáig várni. Ahogy én ehuzódtam a hűvösre, mer mög köllött várni a tekintetös urat, hallom, 
kiabálnak-é nagyon a ló körü. Odanézek, hát az én embörömet úgy hasba rúgta a Partizány — 
mert azt is annak hitták —, hogy a fal tövibül szőtték össze. 

Meddig szolgált a Betgeméi? 
Sokáig, de közbe mögfordultam a többi zsidóná is: a kis Vájszná, a Popperná, mög a Kádár 

Ferkóná, hátha jobb lössz náluk. De bizony a Bergernél jobb zsidó gazdám sose vót, hogy ott 
marattam addig, amöddig be nem rukkoltam katonának. Mondta a gazdám, hogy ü kicsináli, 
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hogy né lögyek katona. Én azt mondta, hogy haggya csak, én elakarok mönni katonának. Ugyé 
akkor már nem élt az anyám, möghalt a kishúgom is, a jószágok közt is pusztulás állt be, 
szóval elkeseröttem'. — A huszárokhoz kerültem, huszártrombitás lőttem. Nem tetszött, égy év. 
múlva átkér tem magamat a gyalogsághoz. Alig szereltem lé, kitört a vi lágháború, vissza 
költött mönni. No, a katonásdi csak akkor kezdődött. Mögjár tam Tornyát—Baranyát, de 
eljutottam a Himalája lábáig égy kis faluba, ahun magyar hadifogolytábor vót. Ott főztem 
ezörötszáz magyarnak. Ügy bele gyüttem, hogy amikor nagysokára hazakerültem, itthon 
lakodalmi húsfőző lőttem. De nem gyüttem én haza olyan égykettőre, sok ütközetbe vótam 
Kulikóná, Semiszlibe, hogy kolérába mög is haltam. A hullakamrába tértem magamhon. 
Kiabáltam, hogy eresszenek ki, mer fázok. Az őr majd mögkergült , hogy mi a fene lött 
énvelem, hogy csak úgy főtámattam. No, csak amikor hazagyüttem, möntem a szülői házhon, 
ott az apámnak égy másik felesége vót mán, akinek én séhogy sé tetszöttem. Ami fényképet 
hazaküttem, annak sósavval kimaratta a szömit, a pocséta langalétájja. Apám sé gyütt elébem, 
csak a kocsiszinbül kiabált, hogy eriggy, telejj , ahun nyaraltál Röttenetösen elkeseröttem, még 
mára sé szált e a haragom. Hát azé gyüttem én haza, hát azé harcoltam én? Mer ott ma-
radhattam vóna, égy gyönyörű örmény lánnak csaptam a szelet. Az apja vagyonnal égyütt atta 
vóna, mer én sé vótam amolyan ehajítani való legény! De hazagyüttem. Hajtott a szív, húzott 
az itthon hagyott ményasszony, a Súlyom Mariska, aki közbe máshon mönt hozzá. 

Mihez fogott? 
Dogoztam. De nem álltam el égy évre, hanem mindég olyan munkákat vállaltam, ahun nem 

vót mögkötve a kezem-lábam. Neköm abbul mán ölegem vót. Dogoztam a Tisza tőtés fejelésin, 
gátőröknél, szóval jó pézös munkákat csináltam. Asszonnyak való lány nem vót, akit szerettem 
vóna. A háborúba elesött a Kali Tóni, annak az özvegyivel álltam össze. Lött három gyerök: 
Ferkő, Anna, mög a Regis. Én möntem kordézni, vagy a gazdaemböröknél kaszáltam. Vótam én 
aratórészes, arató bandagazda, cséplőgépnél ötetö, mög ott is bandagazda, jó pénzt kerestem. 
A feleségömmel csak későn házasottunk össze. Varróasszony vót. Amikor a nehéz munkámbul 
este hazamöntem, segítöttem neki varrni. Én varrtam a gomblukakat, fityulát szegtem, 
szoknyát korcoltam. Látod azt a gépet ott a sarokba. Az vót az ü gépje, én is tudok varrni, ezt 
a kötőt, itt előttem, ezt is én varrtam, én há. Aztán elmöntem bágerosnak. Kotortuk a Tiszát, 
a Körösöket, a Bodrogot. Közbe fönyőttek a gyerökök, mind a maga ura-gazdája lött, észre se 
vöttem, hogy közbe szép lassacskán mögöregöttem. Amikor a feleségöm ehalt, a kápéemhön 
szerzöttem: a tápai pontonhidat őrizgettem éccaka. Ott laktunk az Amruzs bátyádék mellett, 
onnan gyüttünk ide a Vártó utcába, új házat építöttünk a két lányommal. Fönt dogoztam 
a teraszon. Valamijé hátra léptem, eszámítottam magamat aztakkor csatt, lézuhantam úgy két 
méter mélybe, a pince fenekire. Szét nyílt a medencecsontom, kiszakadt az összes sérvem, 
azt'éhuné, azúta két bottal járok. Járok, fenét járok: mászok. 

Nem műtötték meg? 
Nem vállalták az orvosok. A combnyakcsontomat összeszögelték. Most is benne van a szög, 

gondolom, mölyen rézsdás lőhet mán. Nesze neköd Palkó, mondom magamnak. Köllött neköd 
emeletös ház? Ez a baleset kérőm hatvannégybe történt velem. Attul fogvást csak ezön 
a széken ütök, a Toncsi onokám csinálta. Ha mög kimék az utcára, akkor égy kecskelábú 
széköt húzok magam után, azt' azon úldögélök egész nap. A kapunkon belül ott van a kis ho-
kedli, hogy ha gyüssz, azon kártyázzunk, gyüssz — hónap? 

Mentem. Pedig egyáltalán nem tudtam kártyázni, de Pali bácsi megtanított hatvanhatozni. 
Ma sem tudok mást, s csakis vele tudtam. Évekkel ezelőtt kivergődött a közel lévő főutcára, 
ahol vejei egy padot szerkesztettek neki. Akkor még nem állt ott az élelmiszerüzlet. Én 
a mostani bolt mögött laktam, s ha Pali bácsi kiült, hátra-hátranézett felénk. Ha meglátott, 
kiabált: gyere mán Jóska fiam, nem tudok kinek hazudozni! Ha időm volt, lementem, 
zsebemben vittem a ceruzát és a noteszt is. Kártyáztunk, de elörebocsátottam neki, hogy ne 
hazudjon, mert leírom. Nos, gyakran belefelejtkezett így is meséibe, illetőleg visszaemlékezé-
seibe, olyankor fölemelte uj ját , hogy ,,happ, ez nem igaz, ezt né írd bele abba a notészba". 
Ahogy öregedett és gyengült , már csak a házuk előtti kiskapuba ült ki. Ott az utcabéli 
gyerekek kérték, meséljen a katonaságról, meg azt, hogy danoljon, trombitál jon. Hosszú 
mesék sorát sikeritette, olyanokat, amelyeket kazalnyi meséskönyvéből olvasott . Azokat 
alaposan megtoldotta, s ami a gyerekeknek fölöttébb tetszett, a mese hőse mindig Pali bácsi 
volt, ennél fogva egyes szám első személyében mesélt, s a mellékszereplőket a hallgató 
gyerekek közül válogatta be. Hamarosan ráébredtem, hogy ezek az improvizatív módon saját 
testre szabottan átalakított mesék a maguk variáltságában szépek, ezért néhányat magnósza-
lagra vettem. ,,Mesélök én — mondta —, csak az lögyön, aki hallgat. Ha irni tudnék, léírnám, 
de nem tudok, csak a nevemet. Olvasni csak a nyomtatott betűket tudom, arra a feleségöm 
tanított mög." 
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Pali bácsinak hallgatója mindig akadt. Leginkább én, aki valamennyi elbeszélését kéziratba 
tettem. Hallgatta őt Bálint Sándor, Ortutay Gyula, Andrásfalvy Bertalan, Katona Imre, Juhász 
Antal, Ilia Mihály és megannyi hazai és külföldi tudós, kutató. Polner Zoltán szegedi költő nem 
egy filmjéhez használta fel Pali bácsi kiváló adatait, amikor a TV-versei nyomán filmet 
készített. Mert a tápai Nagy Bence Pál csodálatosan szép zengésű beszédét, hiteles emlékezé-
seit öröm volt hallgatni. Nem volt olyan téma, amiről ne tudott volna mondani valamit, főként 
a tápai népéletről mondott pótolhatatlan értékű válaszokat. Bárkivel és bárhogyan is indult 
a beszélgetés, mindig tápai mesével, dallal, még inkább egykorú katonanótákkal zárta. 

1983 húsvétján már nem ült ki a kiskapu elé, hogy a szomszédasszonyokat meglocsolja. 
Gyengélkedett. „Jóska fiam, valami nem pászol. Én úgy érzőm, nem viszöm végig ezt az évet." 
Sajnos, jól érezte. Pali bácsi nem mesél, nem dalol többé. Halála előtt pár nappal mondta, hogy 
nagyon kívánkozik Ásványhátra. Ott van a tápai temető. Pali bácsiban Tápé egyik legöregebb 
emberét, egyben leghitelesebb adatközlőjét veszítettük el. 

IIj. Lele Józsel 

Körösi Csorna Emlékmű a Pilisben. A La-
josforrásnál lévő Ságvári turistaháztól induló 
sárga • jelzés mentén 15 perces sétával 
juthatunk el a Körösi Csoma emlékműhöz. 
21 éve, 1961 márciusában építették az óbudai 
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói a Pilisi Erdőgazdaság 
dolgozóinak segítségével. 1973-ban a Körösi-
ben az általános iskola megszűnt, azóta 
gimnáziumként működik. A Körösi Csoma 
Gimnázium tanárai és tanulói — a Pilisi 
Parkerdő Gazdaság dolgozóival együt tmű-
ködve — az Emlékmüvet 1978-ban új jáépí-
tették. Ugyanis felelőtlen „turisták" a már-
ványtáblát összetörték, valamint az építmény 
állaga is erősen megrongálódott . A gimná-
zium egy 40 cm á tmérőjű kör alakú bronz 
domborművet készíttetett, amely Körösi 
Csoma Sándort ábrázolja . A domborművet 
társadalmi munkában tervezte Marsai Ágnes 
pécsi művész, s azt a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus engedélye alapján elhelyeztük az 
emlékművön. 

A Körösi Csoma Sándor Gimnáziumban 
hosszú évek óta gondosan ápoljuk névadónk 
emlékét. Ennek egyik jelentős eseménye 
a minden év márciusában megrendezett 
„Körösi túra" az emlékműhöz. Ezen a tanáro-
kon kívül a mindenkori első osztályosok 
vesznek részt. A többi tanuló számára a túra 
fakultatív. A diákok megkoszorúzzák az 
emlékművet, utána rövid előadást hallgatnak 
meg Körösi Csoma munkásságáról, életművé-
ről. 

Idén ünnepeljük a nagy magyar utazó és 
tudós születésének 200. évfordulóját . Az em-
lékműhöz szerveződő idei túra a gimnázium 
tanulói számára ezért a szokásosnál is jelen-
tősebb és ünnepélyesebb volt. (Vigh Péter) 

1983 decemberében Kenderfeldolgozás 
Délnyugat-Szlovákiában címmel néprajzi kiál-
lítás nyílt a komáromi (Komarno) Dunamenti 
Múzeumban. A kiállítás a kenderfeldolgozás 
Csal lóközre és M á t y u s f ö l d r e je l lemző 
hagyományos módját és eszközkészletét mu-
tatja be (lásd a hátsó borító képeit). 
A májusban elvetett kender t július végén 
kinyűtték, majd kévékbe kötve áztatták, 
szárították, utána töröszéken törték, tilón 
tisztították, kalodás kenderdörzsölön puhí-
tották, rostfésűvel osztályozták, majd a már 
tiszta rostokból guzsalyon vagy rokkán 
lonalat fontak. A kész fonalat matringokba 
rendezve a motollán lemérték, utána mosták, 
szárították, leveles vagy takácsos gom-
bolyítón lelgombolyították, majd a kész 
fonalat takácsoknak adták át, hogy vásznat 
szőjenek belőle. A vászon testi ruházatra, 
a lakás és a háztartás vászonszükségletének 
kielégítésére szolgált. A legrosszabb minő-
ségű kenderrostból pedig a gazdaság számára 
kötél- és madzagféléket készítettek. A ken-
derfonal elkészítése asszonymunka volt, ezzel 
szemben a vászonkészítő szövőmesterek — 
a takácsok — mindig férfiak voltak. Mátyus-
földön néhány takács még ma is dolgozik. 

A kiállításon bemutatott néprajzi tárgyak 
történelmi szempontból is érdekesek. Az orsó 
és a szövőszék használata egészen a történe-
lem előtti időkre visszavezethető. A gerebent 
korábban gyapjú- és lenfésülésre használták. 
A kalodás kenderdörzsölő és a tiló eredetileg 
bőrtörésre szolgált. Érdekesség, hogy Csalló-
közben és Mátyusföldön a kender törésére 
nem tilót, hanem töröszéket használtak. 
A töröszék Európában csak egy zártabb 
területi egységben a Kisalföldön s ettől 
keletre a honti—nógrádi—észak-pesti vidé-
ken általános, szórványosan még előfordul 
Veszprém, Heves, Borsod megyében, valamint 
Torockó vidékén is. (Fehérváry Magda) 
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